240 - De grote kleine-kansen atlas / Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT

Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT
Jeroen Flamman

Initiatief
Op 21 september 1923 werd op initiatief van verschillende bewoners in Bilthoven, de
Buurtvereniging “Tuindorp” opgericht. De vereniging stelde als doel het organiseren van kinderfeesten en het behartigen van de algemene belangen in de buurt. De nieuwe wijk was niet zo welkom in Bilthoven-Noord en feesten daar waren
vooral bestemd voor de elite.
Na de tweede wereldoorlog werden er naast de
feesten allerlei cursussen georganiseerd en algemene voorlichting gegeven.
De naam van de vereniging werd in 1954 omgezet
in: Wijkvereniging Tuindorp (WVT). Vooral het behartigen van de belangen van de bewoners van
Tuindorp-Bilthoven stond centraal, zowel op cultureel als op geestelijk gebied. Speciale aandacht
ging uit naar het ‘nuttig en aangenaam bezig houden’ van de kinderen uit de buurt. Er werden cursussen voor handenarbeid en muziek georganiseerd, sportactiviteiten gehouden, en filmlezingen
en kinderfeesten georganiseerd.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, werd Op
21 september 1973 de verenigingsnaam aangepast in Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT.
Enkele jaren later werd de hoofddoelstelling geformuleerd die nu nog steeds geldt: ‘vanuit en met de
bevolking opzetten en bevorderen van activiteiten,
die gericht zijn op een ontwikkeling tot medeverantwoordelijkheid voor het totale welzijn’. Het is een
enigszins opvoedende doelstelling ontstaan vanuit
een ‘jaren zestig’ idealisme; in de praktijk ligt het
accent tegenwoordig meer op het verlenen van
service en het werken aan samenlevingsopbouw.
Uiteindelijk is de oorspronkelijke buurtvereniging
uitgegroeid tot een welzijnsinstelling gerund door
de vereniging en haar leden, beroepskrachten en
vele vrijwilligers. Echt een instelling door en voor
de buurt.
Betrokkenen en draagvlak
Bewoners kunnen lid worden van de vereniging en
daarmee deelnemen aan de geboden activiteiten.
Maar de vereniging is ook voor niet-leden toegankelijk. De meeste mensen komen in contact met
de vereniging omdat ze willen deelnemen aan een
cursus of activiteit uit het programma of aan een
van de evenementen die ze organiseren, zoals de

Fietsvierdaagse, de Hobbytentoonstelling, de expositie “Kunst Uit Eigen Provincie” en de
Kindervakantieweek.
In feite hebben alle groepen bewoners baat bij de
activiteiten van de vereniging: kinderen, ouders,
ouderen, gehandicapten, allochtonen. En het zijn
allang niet meer alleen de bewoners uit de wijk die
deelnemen aan de activiteiten.
Vrijwilligers spelen een hoofdrol binnen de vereniging. Ongeveer 175 vrijwilligers zorgen ervoor dat
het werk uitgevoerd kan worden. Dit varieert van
het geven van cursussen tot het inschenken van de
koffie. Iedere vrijwilliger is een schakel tussen de
vereniging en de leden/bezoekers.
De activiteiten
Men kan bij de vereniging terecht voor een groot
educatief aanbod, cursussen over computergebruik, talen, klussen en creativiteit. Mensen van
allochtone afkomst worden cursussen Nederlands
geboden. Mensen met een handicap krijgen cursussen in handenarbeid. Voor kinderen zijn er speciale peuterspeelgroepen en vakantiespeeldagen.
Daarnaast kunnen bewoners deelnemen aan
recreatieve activiteiten, sportactiviteiten en disco’s.
Voorts is er een breed spectrum aan algemene
dienstverlening. WVT verleent service aan bewonersgroepen door het gratis ter beschikking stellen
van vergaderruimte. Men kan tegen kostprijs
gebruik maken van de kopieermogelijkheden, bijvoorbeeld voor het maken van een wijkkrant.
Daarnaast heeft WVT spelmaterialen en andere
spullen, die tegen een kleine vergoeding gehuurd
kunnen worden.
Ook voor individuele zaken kan men bij WVT
terecht. Er zijn spreekuren van de wetswinkel, formulieren invullen, belastingopgave, slechthorenden, arbeidsmarktzaken, notariszaken en een wijkspreekuur. Veel vrijwillige deskundigen geven
advies en informatie via de spreekuren over dergelijke zaken. Bovendien kan men drie maal per
week terecht op het algemene WVT-spreekuur voor
verenigingszaken, advies- en hulpvragen.
De vereniging biedt voorts individuele ‘eerste hulp’.
Daarvoor zijn professionele werkers aanwezig.
Indien mogelijk spelen ze een bemiddelende rol en
wordt er doorverwezen naar de officiële instanties,
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zoals de gemeente, het maatschappelijk werk, de
woningbouw en de politie.
Bevordering van de totale welzijn, zoals geformuleerd in de doelstelling, komt voor een belangrijk
deel tot uiting in het opbouwwerk. Een speciale
beroepskracht begeleidt bewonerscommissies en
bewonersgroepen en bemiddelt bij sociaal-maatschappelijke problemen in de wijk. De vereniging is
dus niet alleen een activiteitencentrum, maar wil
ook nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid van wijken en buurten.
Ze probeert in de gaten te houden waar en op
welke wijze die leefbaarheid in het gedrang komt,
waar onveilige situaties ontstaan, hoe de omgeving
en woningen worden onderhouden, of er sprake
van overlast is, de speelplaatsen op orde zijn, etc.
In de wijken spelen bewonerscommissies de
hoofdrol. Het is vooral aan hen om te bepalen
welke ontwikkeling voor hun wijk het beste is. Zij
kunnen bij de opbouwwerker terecht om advies,
ondersteuning en in speciale gevallen begeleiding.
Met hart voor kunst
In 1973 werd voor het eerst de tentoonstelling
‘Kunst Uit Eigen Woonplaats’ gehouden.
Plaatselijke kunstenaars hadden bij het toenmalige
bestuur van onze vereniging aangeklopt om op een
of andere manier meer aandacht voor hun activiteiten en werk te krijgen. In deze samenspraak is
toen het idee ontstaan om rond de feestdagen een
expositie te houden voor kunstenaars uit de eigen
woonplaats.
Omdat er in de loop der jaren bij de deelnemers
behoefte bleek te bestaan aan uitwisseling en contacten met mensen uit een ruimer gebied, is vanaf
1992 deelname uit de hele provincie mogelijk en
werd de naam van de tentoonstelling daaraan aangepast: ‘Kunst Uit Eigen Provincie’. In 1997 werd
onder de naam ‘Kunst 25’ een feestelijke jubileumexpositie gehouden.
De doelstelling van de vereniging m.b.t. de tentoonstelling is: drempelverlagend te werken voor zowel
(beginnende) exposanten als bezoekers, en mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen te bieden.

Sociaal

Deze doelstelling moet geplaatst worden binnen
de algemene doelstelling van de vereniging, waarin
het stimuleren van medeverantwoordelijkheid voor
het totale welzijn centraal staat. Net als de vele
andere activiteiten van de vereniging wordt de tentoonstelling mogelijk gemaakt door de inzet van
een grote groep vrijwilligers. Maar ook de deelnemende kunstenaars worden zoveel mogelijk betrokken bij voorbereiding en uitvoering.
Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden

aan het exposeren. Wel wordt van hen verwacht
dat zij naar vermogen aanwezig zijn gedurende de
expositieperiode. Door de prettige contacten met
bezoekers en mede-exposanten, wordt over het
algemeen graag aan die verwachting voldaan. De
tentoonstelling wordt gehouden in de periode rond
kerst en oud en nieuw en is gratis te bezichtigen.
De openingstijden worden per jaar vastgesteld en
bekend gemaakt via affiches, persberichten e.d.
Werkwijze
De opbouwwerker houdt zich op de hoogte van het
gemeentelijk beleid op het gebied van speelterreinen, wijkgericht werken, ruimtelijke ordening, grote
bouwprojecten, groenbeleid etc. WVT heeft verder
contacten met allerlei instanties, zoals de
Woonstichting SSW, de gemeente, de wijkpolitie,
het jongerenwerk en het maatschappelijk werk. In
sommige wijken is sprake van structureel overleg
om problemen gezamenlijk aan te pakken. In deze
wijken wordt ook met enige regelmaat een zogenaamde wijkschouw gehouden.
Voor enkele gebieden is er maandelijks een wijkspreekuur waar bewoners problemen aan de orde
kunnen stellen. Ze kunnen vragen stellen aan de
opbouwwerker, de wijkagent, een maatschappelijk
werker, iemand van de Woonstichting SSW of aan
de gemeente. Zo nodig vindt er overleg plaats met
al deze werkers om zaken aan te kaarten die een
gezamenlijke aanpak vergen.
Het werk van bewonersgroepen heeft niet alleen
met problemen te maken. In sommige buurten
wordt af en toe een feestje gevierd om elkaar beter
te leren kennen of worden nieuwe bewoners op
een speciale manier welkom geheten.
Organisatie
De algemene ledenvergadering is het hoogste
beleidsbepalende orgaan van de vereniging. De leiding is in handen van de coördinatiegroep, het
bestuur van de vereniging. Deze
coördinatiegroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals dat door de ledenvergadering is goedgekeurd. Met de dagelijkse leiding
is het dagelijkse team belast, gevormd door de
beroepskrachten en enkele coördinatiegroepsleden.
De circa 175 vrijwilligers vervullen een zeer belangrijke rol binnen de vereniging. Toch is een kern van
betaalde medewerkers onmisbaar. Door de
omvang van de organisatie is de combinatie van
continuïteit en deskundigheid die personeelsleden
kunnen bieden, van belang. Voor de beroepsmatige uitvoering van de werkzaamheden kan de vereniging beschikken over drie beroepskrachten
(deels parttime), een conciërge/beheerder en twee
huishoudelijke medewerkers.

Financiën
De WVT ontvangt jaarlijks circa een kwart miljoen
euro aan subsidie van de gemeente. Ze moet het
verder vooral hebben van contributies en deelnemersbijdragen. Een gezin kan voor circa 25 euro
per jaar deelnemen. De contributies en bijdragen
worden laag gehouden, om drempels voor deelname zoveel mogelijk te vermijden en om als sociaalbindende factor voor bewoners te kunnen fungeren.

Informatie
Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT
Talinglaan 10
3721 EA Bilthoven
Tel. (030) 228 49 73
Fax (030) 228 45 73
Website http://home.wanadoo.nl/vvsowvt/
E-mail info@vvsowvt.myweb.nl
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